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 بسم هللا الرّحمن الرّحیم

 ٩١فروردین  ٢٤         درس اول 

 ١٤٣٣ج�دی االول  ٢٠

سوی خود فرا خواند و زماِن   شکر، هللا پروردگار یکتا را که جان بندگان خویش را به

شود مگر جاِن آدمی در رهنمودهای پروردگار  ای که ثروتش اندوخته �ی عمر را گنجینه

عال به رسای سعادت متصل شود و همواره لب، بر آبشخوِر تربیت قرآن کریم نهد تا 

مبنای نجات، عمل به فرامین کتاب پس ش فرو نشاند عطِش جانش را در مهر خالق

آس�نی است و اولین درس، خود شناسی از دیدگاه یک فرِد معتقد، که در ترازوی 

 عمل، متوجه بار سنگین و سبک است.

مرحله  ۴کنیم؛ �ودار دارای  داریم و �ودار جا�ان را ترسیم می حال قلِم وجود را بر می

 است.

 شناخت شخصیت و ثبات آن در گذرگاه عمر است. :اولین مرحله

 اثبات جنسیت و مراحِل رشد عواطف در شخصیت فردی است. :دومین مرحله

ی اجت�عی دارای  خودباوری و عشق به فطرت انسانی که در رابطه :سومین مرحله

 باشد. و اهمیت بنیادی می

ر لغت، عشق است و در نیاز درونی به بیان مبانِی محبتی که نامش د :چهارمین مرحله

 باطن، پر کردن خالِء وجودی.

که مسافران ی خلقت، دارای عمقی خطرناک است اقیانوِس وجوِد خلیفهپس دانستیم 

ترین ابزار که دستاویِز قوی و نجات بخشی  یرد و بزرگپذ خود را با ابزارهای دانش می

ی باطنی را بدون داشت جسمی زیبا  مقتدر است ه�ن رفتار و کرداری است که چهره

دهد؛ حال، لباس شنا در اقیانوس را به  قابل تحسین و یا نفرت انگیز جلوه می

مناسب، لباسی است  پوشانیم تا بتوانیم در اایطش زنده بانیم؛ لباِس  وجودهای�ن می

های خلقت  شویم، شگفتی پوشیم و وارد اقیانوس می که حرکت را آسان کند؛ آن را می
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کنیم و یا مشغول  بینیم. چه احساسی داریم؟ آیا به دنبال هدف�ن حرکت می را می

تاشا هستیم؟ فرتت برای تاشا کم است، قبل از اینکه بتوانیم همه چیز را ببینیم باید 

رون بیاییم و مجدداً، ه�ن لباس را به تن کنیم که باید در خشکی پوشید. نفر از آب بی

رسد و یا به امید رسیدن،  بعدی که به دنبال هدفش، وارد اقیانوس شده یا به آن می

در دهد پس هدف�ن مشخص شد و ابزاِر کار فراهم گردید؛  تالشش را ادامه می

گذریم و در عمق قرار  از ظل�ت می ؛شویم ی اول، برای تاشا وارد اقیانوس می مرحله

گیریم؛ آنچه مورد توجه است خوردن و زنده ماندن است، یکی شکاِر دیگری است  می

ای  شود؛ رابطه و ضابطه کران هستی به همین هدف ختم می و تام تالش در این بی

ارد؛ هر بلعند و برای حفظ جانشان، رحم معنایی ند ترها را می ترها کوچک ندارد؛ بزرگ

چه رس راِه این هدف باشد محکوم به نابودی از دیدگاِه شکارچی است پس ماندن، 

شویم؛ او  ی دوم وارد اقیانوس می آییم و با دسته خسته کننده است؛ از آب بیرون می

یا به دنبال کشف حیاِت یک موجود است و یا فهم آنچه در غیِب آن ؟ خواهد چه می

بیشرتی را متحمل شود ولی زماِن ماندن کوتاه است و  برای رسیدن باید زحمِت  ؛است

شناخِت هدف، اکسیژِن حیاتش زمان بندی شده و باید مراقب آن باشد پس 

 باشد. های مبانی اخالق، �ایانگر این هدف می ی عمر است و بحث شناسنامه

را  نویسیم و هدف�ن کنیم و نام�ن را در باالی آن می برای اوع، �ودار را رسم می

 کنیم. مشخص می

باشد فقط در دو هدفی که مثال زده شد خالصه  ها، نام ظاهری مد نظر �ی در بحث

 شود. می

 کنیم تا حقیقت وجودمان را بشناسیم. ی آینده خودمان را آماده می برای بحث هفته

اش، قدرت حضور در  بار الها به ما توان و فهم ِدرِک وجودمان را عنایت کن تا در سایه

 پیشگاهت را بیابیم.

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١فروردین  ٣١          درس دوم

 ١٤٣٣ج�دی االول  ٢٧

حمد و سپاس بر آستاِن محبت خالقی که بندگان خویش را در تواِن جانشان نیازمود 

، دستاِن ناتوانشان را از ظلمِت جهل، به هدایتی روشنگر یداللهیبلکه با دستاِن 

جهل را از مقابل  ی پردهرهنمون شد تا مخلوقاتش به تصویِر نهانشان آگاه شوند و 

دیدگانشان بردارند و به تاشای خلقتی بنشینند که مع�ی لحظاِت زنده بودنشان 

 است.

با مباحِث مبانی اخالق، در ظل�ِت ثالثه گردش کنید و با  یدا توانستهاکنون 

 غیِب این جهان شگفت انگیز شوید. ی پردهوارد  اش ینورانرهنمودهای 

؛ خیالی که غیبش جز برای خوِد شخص، قابل شویم یماین هفته وارد اقیانوِس خیال 

 .باشد ی�درک 

یِد باطنی، در خیال به پرواز در و با د بندیم یمظاهری را از جهاِن پر تالطم  یها چشم

؟ به اندیشیم یم؛ به چه شویم یمنخست وارد عالیق شخصی  ی مرحله. در آییم یم

 آیا سؤال، جوابی دارد؟ )من کی هستم؟(

؛ شخصیتم را چگونه ترسیم گردم یمگذشته به دنبالش  یها مرحله؛ در کنم یماوع 

و یا نفِر دومی  با خود رو راست هستم؛ آیا کنم یم؟ �ودارم را در ذهنم مرور ام کرده

و در  شناسم یمسعادتم را  یها پلهدر نقشم ظاهر شده؟ اگر خودم هستم پس 

جانم  ی نهییآدر ؛ گذارم یمنخست  ی پلهپیمودنش ایکی ندارم؛ اکنون پا را بر 

؟ از گریزد یمبه کجا  ؛برای گریز است یا که به دنبال راه چاره نمیب یموجودی را م

از  خواهم یم؛ دارم یم، نه، من اهل فرار نیستم پس قلِم جانم را بر پرسم یمخود 

پس  ظلمتی که چراغش را با سوخِت بندگی باید افروخت.اولین ظلمت خارج شوم؛ 

: پروردگارم. کمی دهم یمکی هستم؟ پاسخ  ی بنده؛ آیم یمدر غیبش به گردش در 
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؛ دقت بیشرتی به کنم یمتجدید نظر  نفر دوم پاسخ داد؛ آید یم؛ به نظر کنم یمتحمل 

: اکنون با خودت رو راست کنم یم؛ سؤال شود یم؛ تصویِر نفسم ظاهر دهم یمخرج 

و به راه  دارم یمشدی؟ حاال ظلمِت نخست را یافتی، چراغش را بردار؛ چراغ را بر 

تا گم نشوم؟ مجدداً  فشارد یم؛ کجا بروم؟ دستم را چه کسی در دسِت محبتش افتم یم

؛ به راه کند یم: قوی باش، پروردگارت تو را ح�یت آید یمندای جانم به سخن در 

با  خواهد یم؛ شوم یم؛ پیاده رفت سخت است؛ سوار بر مرکِب حقیقِت جانم افتم یم

تند بروم پس آهسته برو؛ به تاشا  توانم ی�، کشم یمرا  اش دهنهرسعت حرکت کند؛ 

؛ انتظار دیدن مناظِر زیبا، تنای هر گردشگری است پس به بیابان شوم یممشغول 

ندارم ولی آنچه مقابل رویم است فقط برهوتی خشک است، گردش در  یا عالقه

؛ از کنم یمخیال را باز  یها چشمو  شوم یمبرهوت جذابیتی ندارد؛ از مرکب پیاده 

و غربت را  یماند یم: مقاومت نکردی؟ باید در برهوت جانت پرسم یمخود 

و آن  شود یغربتی که به تناِی دوستی مهربان به باغی زیبا تبدیل م؛ شناختی یم

دوست کجاست؟ باید آدرسش را بیابم تا در برهوِت جانم مدد کارم باشد؛ آدرس را 

، جرئت خواندنش را ندارم؛ با خود چه کنم؟ پس مع�ِی غیب را نگشودم و دانم یم

 ی تحنهخیال ثابت نکردم؛ �ودار جانم را کشیدم و به رسعت از  ی پردهجنسیتم را بر 

به نامم ندارم؛ با  یا عالقهو  گریزم یمخیال محو کردم بدون اینکه متوجه شوم از خود 

داروی این درد هولناک، قبول شخصیت واقعی و فردِی انساِن این بی�ری چه کنم؟ 

نازل شده تا وجوِد انسان، در برهوِت  اش بالغ است که قوانین کتاب آس�نی برای فهم

از ظلمِت اول خارج شویم؛ اگر توانستیم  کنیم یمپس با ترین سعی جانش گم نشود

تا درس  ومیکن یرا به زیوِر استقامت مزین م پاهای همت�نقدمی در حرکت برداریم 

 مان یشهو در اند زنیم یبعدی نقاب ظلمِت جا�ان را بدون دخالت نفر دوم کنار م

 .کنیم ینجات را ترسیم م

 یها الیدر مباحث مورد توجه است درماِن (ظاهر اندیشی) است و رهایی از خآنچه 

و  رویم یمابهام است به کجا  ی پردهپس با برزِخ پیش رو که در  مبهم و دور از عقل،

خلیفه  ی ینهگنجو رسدرگمِی عمری که با  زندگِی پس از مرگ، مع�یی ناشناخته است

 پیچ در پیچ، خود را فراموش کرد پس یها سؤالحیات نهاد و در ظلمِت  ی عرتهپا بر 
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دوم معلمی قوی تا بتوانی شاگردی را  ی مباحث باش و در مرحله ی اول، شنونده

 تربیت کنی که از مکتب حقیقِت جانش گریزان است.

 جاِن ناتوان است: ی یرهذخکه  داریم یمدست به دعا بر 

سلیم بر درگاِه پر ِمهرت فرود پروردگارا به موهبت آنچه به من ارزانی داشتی رس ت

 .ستایم یو تو را به یگانگی م آورم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١اردیبهشت  ٧          درس سوم

 ١٤٣٣ج�دی الثانی  ٤

که همواره مشتاِق رب العاملین است تا در لقای خالقش به  ییها جانسالم و درود بر 

ک�ِل آنچه به او وعده داده است نزدیک شود؛ کدام جان، مورد بحث است؟ جانی که 

فرمان، اکنون آماده گردیده تا جاِن مشتاق را بر  ی شنوندهمه�ِن مباحث بود و 

؛ به درونش یمکن یماحسان را باز  ی سفرهلطف الهی مه�ن کند،  ی رسچشمه

؛ غذاهای متنوع و لذیذ منتظرمان است؛ کدام را بیشرت دوست داریم؟ در نگریم یم

؛ یکی از غذاها کنیم یم؟ به سفره نگاه شود یمما به چه غذایی خوشمزه گفته  ی ذائقه

را دوست  اش مزه؛ جویم یم؛ اولین لقمه را شویم یمرا انتخاب کرده مشغول خوردن 

تا وقتی که دیگر جای نگه داریش را نداریم؛ ه�ن غذای  خوریم یمداریم پس 

، از اندازیم یم؛ نگاهی به سفره خیزیم یمخوشمزه، رمز جا�ان است؛ از رس سفره بر 

؛ ذخیره، شویم یمبرویم؛ به سفره نزدیک  توانیم ی�چه غذاهایی باید دست کشید! 

؛ آنچه رویم یمو  کنیم یم را رها ش�ر یب یها نعمتکامل است باید برخیزیم و برویم؛ 

؛ شویم یمپیش رو  مسائلو مشغول اندیشیدن به  کنیم یمرا فراموش  ایم یدهبلعرا که 

و  کشد ینیاز، جا�ان را به طرف هدف م تا گرسنگِی بعدی، نیازمان برطرف شده پس

 .کند یمنتیجه را مشخص 

و با  رعایت کنندها  شاگردانی موفق هستند که میزان را در برخورداری از نعمت

که کُِد جانشان و زندگی دنیوی است حرکت کنند. اکنون مباحث را به درون  یبند زمان

 که متذکر شدیم گونه ه�ن. شویم یمو در هدف�ن مشغول سیر  بریم یماین کد 

؛ به عکس�ن نگاه زنیم یمشناسنامه را ورق  عمر است؛ ی شناخِت هدف، شناسنامه

زماِن عمرمان است، عمری که جِرب زمان، در آن  ی دهنده  نشانبه هویت�ن که  کنیم یم

؛ پروردگارا، کنیم یمعمر رفته و یا نیامده است. مجدداً ترین را اوع  ی کنندهتعیین 

رازم را فاش کنم؛ متوجه شدم کی هستم؛ به باطنم سفر کردم و عجایبی را  خواهم یم
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جانم  ی شناسنامهکمکم کنید تا عکِس جدیدی بر  دیدم که ش� شاهد آن هستید پس

جاِن من بر قانون بقا استوار  ی شجره بزنم و فرسودگی را به فراموشی بسپارم چون

و همراها�ان را  دهیم یممبنای بحث را در بقا ادامه است و فنا در آن راهی ندارد.

نعمِت زمان  دیا اگر بتوانید در بقا، نامتان را بشناسید توانسته .کنیم یمبه تفکر دعوت 

را درک کنید و زمان، با کسانی همراه است که در آن جاودانگی را هدف خویش 

 سازند.

نعمت  ی یرندهگو با دستاِن  آوریم یماحسان الهی فرود  ی سفرهاکنون رس تسلیم بر 

 :داریم یماعالم 

 ات ییا رب، بر جانی که همواره بر خود فنا را ترسیم �وده رحمت آور تا طعِم بندگ

 را به جاِن مشتاقش بچشاند.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١اردیبهشت  ١٤         درس چهارم

 ١٤٣٣الثانی ج�دی  ١١

حمِد پروردگار عال بر مبنای ستایش، استوار است و ستایش، بر مبنای شناخت؛ 

که خود را معرفی پروردگاری ارتباط بندگان، با پروردگارشان است گذار هیاصولی که پا

فرمود و رحمِت خویش را بر غضبش مقدم داشت تا تواِن بندگانش را در شناخِت 

 .یازمایدبرحمتش 

 تا بندگی را معنا کنیم. کنیم یممبحث این هفته را به این اقیانوِس نامحدود معطوف 

پس  جانی را زنده یافتیم که متصل به ریس�ن بندگی بود در �وداری که رسم کردیم

: تو توا�ند هستی، توانت را به میداِن سنجش، متصل دارد یمحیات اعالم  های یانا

؟ قالبی از رحمِت بینی یمبنگر؛ چه  ات چهرهکن تا �وداِر جانت را رسم کنی؛ به 

که فرموده: آیا به تو چشمی برای دیدن ندادم و لب و  گونه ه�نالهی!  ی گسرتده

آن را به زیوِر توحید آراستی و یا  امانت چه کردی دهانی برای سخن گفت؟ با این دو

 نفِس شیطانی محبوس کردی تا جز ندای جانت را نشنود؟ ی تندوقچهدر 

 است و بر ظلِم خود، معرتف. کار یانتخکه  یدار  امانتپس وای بر احوال 

احسان  ی داراِن توحید است آنانی که چشم بر سفره روی سخن�ن با امانت اینک

 بچشانند. شان فتهیاند تا بشارتی از نجات را بر جاِن ش پروردگارشان دوخته

؛ دهم یم؛ به تدایم پاسخ زنم یم، خود را تدا ام یافته؛ نامم را دارم یمقلم را بر 

تو را به یک  خواهم یم: گوید یم: چه کاری داری؟ کنم یم؛ سؤال مانم یممنتظر 

: دهم یم؟ پاسخ یا آماده: هم اکنون، آیا گوید یم؟ : کِیپرسم یممه�نی دعوت کنم؛ 

برویم؟ مکان مه�نی کجاست؟  ای یلهوس؛ با چه افتیم یم: برویم. به راه گوید یمبله؛ 

؛ با اشتیاق و عجله، به طرفش رسی یممکان، نزدیک است کمی تالش کنی به آن 

؛ زنم یم؛ در رسم یم؛ به مکان مه�نی کنم یم؛ بوی معطرش را احساس کنم یمحرکت 
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: آمدی! چه غربِت غریبی را پیمودی و چه فرماید یمکه  شنوم یمندای پروردگارم را 

پایان  ی نقطهبازگشتی پس داخل شو. آیا به  ات خانهکه تحمل کردی! اینک به  ها رنج

بازگشتم.  ام خانه: الهی شکر، به گویم یمو اولین کالمی که  روم یمرسیدم؟ به داخل 

تا خستگِی هجرانی را از تن بیرون کنم که عمری را با آن  گذارم یما به زمین بارها ر 

 سپری کردم.

پاسخ دادم و در نعمتش متنعم  یشها سؤالاینک واقعیِت جانم را یافتم و به 

آنچه پیش روی�ن است مانند تصویِر این مه�نی است؛ چه  ی پس وعده ام یدهگرد

 یها هفتهدر مباحث رفت داشته باشیم و یا نداشته باشیم باید که برویم؛ ی اراده

رسیدن در �وداِر  یها راهو زیر بنا را معرفی کرده و گذشته، به مبنای آن اشاره کردیم 

و تواِن جانتان را در غیِب وجودتان  یدا پرداخته »کی هستم«به  که یدرحالجان را 

؛ بنای آن کنید یمماندید اینک آن را مشاهده  اش یجهنتمورد برسی قرار دادید و منتظِر 

 مستحکم شود. یا خانهرا با ای�ِن خالص بسازید تا 

مصالح خوب و محکم را در مباحث آینده، زیر بنای بندگی را خواهیم ساخت؛

 اش وعدهمحکم و زیبا را به پیشگاِه پروردگار عال بربید تا در  یا خانهانتخاب کنید تا 

 مأموران آس�نی برایتان آماده شده برسید. ی واسطه بهبه حقانیت آنچه که 

اینک جانتان را در نعمِت دعا متنعم کنید تا بذِر جانتان، در ضمیِر روح، به باِر 

معنویت بارور شود و به پیشگاه پروردگار عال عرضه دارید: ای خالق هستی، 

 است که خود فرمودی: یا هخانناتوانم مشتاق رسیدن به در  یها دست

ُ أَْن تُرْفََع َو يُْذكََر ِفيَها اْسُمُه يَُسبُِّح لَُه ِفيها ِبالُْغُدوِّ َو اْآلتاِل.«  ی (سوره» ِيف بُيُوٍت أَِذَن هللاَّ

 )۳۶ ی کریمه ی یهنور آ ی مبارکه

است كه خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا ياد  ییها خانهآن نور در «

 »شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبيح گويند.
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پس رخصِت آن را با درِک نعمتش، به جانم بچشان تا همواره بر خاِک درگاه پر 

 شکر باشم. ی عظمتت در سجده

 آمین

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر حمن بسم هللا الّر 

 ٩١اردیبهشت  ٢١          درس پنجم

 ١٤٣٣ج�دی الثانی  ١٨

ِرس بندگی  کرانش یبو بر ساحل  شناسد یمشکر، نامی است که پیشانِی عبد، آن را 

مشتاقی است که نامشان را  یها دلپس آنچه ناشناخته است  آورد یمفرود 

به  شان یدهکشکه نسیم رحمتش را بر جاِن رنج  ورزند یم، بر درگهی عشق شناسند ی�

نقِش بودن، نقشی استوار  که یدرحال اند یافتهکه کلیدش را  کنند یممانند گنجی تصور 

پس عبادت، معنای خاص خود را دارد و  شود ی�است و هرگز در خطواِت ذهن، گم 

ه�نان را دعوت آدرسش را اعالم کنیم؛ م خواهیم یم؛ حال شناسد یمجاِن عاشق، آن را 

؛ قرار است به مسافرِت کوتاهی برویم؛ شویم یم؛ همگی در یک مکان جمع کنیم یم

: کی کند یمغلبه دارد؛ یک نفر سؤال  ها جان؛ سکوت، بر کنیم یمسفر را آغاز 

: چند ساعت مانده؟ و باز ه�ن کند یم؛ مجدداً تکرار شنود ی�؟ و جوابی رسیم یم

چند ساعت در راه هستیم  دانستیم یم: اگر پرسد یمدوباره  ؛شود یمحالت قبلی تکرار 

: سکوت کنید و منتظر ِدستوری باشید دهد یمبهرت بود؟ این بار یک نفر از جمع پاسخ 

نگران در  یها نگاه؛ کند یمکه به ش� القا خواهد شد؛ باز سکوت، بر جمع غلبه 

و با دقت به  خیزد یم، گویای خستگی سفر است؛ جانی از میاِن جمع بر ها چهره

برای مقصدی است که هدفشان را بر  سفران هم ی عجله بیند یمآنچه  نگرد یم ها چهره

: وقتی رسیدید جایی برای اسرتاحت دارید؟ پرسد یم، با مهربانی اند �ودهآن استوار 

که  یا عدهو  یما گرفتهجا برای اقامت�ن در نظر  قبالً : بلهدهند یمقلیلی پاسخ  ی عده

: خیر، ما بعد از رسیدن، محل اسرتاحت را فراهم گویند یم دهند یماکثیت را تشکیل 

گروه اول برای تام شدن سفر، بیشرت است. سفر به انتها  سفران هم ی عجله. کنیم یم

 کند یمخداحافظی  سفرش همبا  یسفر  همو هر  دارند یم؛ بارها را با رسعت بر رسد یم

: من مسافرم و گوید یم؛ در برخورد با دیگران افتد یمبه راه و به دنباِل هدِف سفر 

: گوید یمو یا با تردید  دهد یم؟ یا با دقت پاسخ مانی یم: چند روز پرسند یمبقیه 

؛ ماندنش بستگی به اایِط سفر دارد؛ مقصوِد هر دو گروه، شود یمببینم چطور 
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که در  یا خاطرهبازگشت است پس هر سفری پایانی دارد و از آنچه در سفر رخ داده 

عمرش باشد. از یک  ی تجربهتا  سپرد یمذهن  ی تندوقچهو به  شود یممرور ها  ذهن

: غربت، اایط خودش را دارد گوید یم: از سفرت راضی بودی؟ کنم یمسؤال  سفر هم

که با آن انس داری محِل  یا خانهاست و  و هر چند که پیِش دوست باشی باز غربت

و از خاطرات سفرش  رویم یم سفر همیک  ی خانهآرامش هر فردی است. حال به 

: چند روزی برای تغییر احواِل روحی به جایی که گوید یم؛ کجا رفته بودی؟ پرسیم یم

ل ایجاد کند و از تکرار، خارج شوم سفر کردم ولی خیلی زود د ام یزندگتغییری در 

پس در فطرِت هر انسانی الیه راجعون، ؛ تنگ شد و تصمیم گرفتم بازگردم ام خانهبرای 

که از آن مدتی خارج گردیده، و بازگشِت هر نفسی که  یا خانهو مقصد نهایی است

دنیا چند صباحی به تاشا مشغول شود یا  ی در مسافر خانهتا  به نام خلیفه آمده

 یا ثروتش را خرج نفس اماره کند و یا عظمت نفس لوامه را به �ایش گذارد پس خانه

ا در خطراِت باِد نفس بنا ر  ینتر محکمتا  زیباست که مصالحش را با نفس لوامه بسازد

 تحمل کند و محکم و استوار بر جای خود باقی باند.

راهشان باعث رنجِ جانشان نبوده و  ی آذوقه است که یسفران همآنچه مورد نظر است 

در جمع آوری دقت �وده که جز رضورت حیاتش را به همراه نیاورده؛ ما  یقدر  به

نفِس لوامه  ی آذوقهپس در مباحِث آینده، با میریپذ یسفرا�ان را، با این آذوقه م هم

 آنچه پیش رویتان است برسید. ی وعدهباشید تا به  سفر همبا ما 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١اردیبهشت  ٢٨         درس ششم

 ١٤٣٣ج�دی الثانی  ٢٥

پروردگار یگانه که همواره بر جاِن بندگان خویش  ی واسعهحمد و سپاس، بر رحمت 

تا  دارد یمو بارهای گران را از دوش خفتگاِن دهر بر  دهد یمنوید نجات را مژده 

بتوانند قِد خمیده از معصیت را در دریای جود و بخشِش پروردگار عال از عذابی 

 .اند بودهکه هم جوارش  برهانند

ک�ل با  ی همراها�ان را که با توشه و کنیم یماکنون به اقیانوِس فضل و رحمت سفر 

تا با ما  اریمگذ یم مان ینهس؛ دست�ن را بر حرارِت بریم یمرا با خود اند  ما همراه شده

: پروردگارم، مرا از آستاِن پر گوید یمسخن گوید؛ با تنایی که خود به آن واقف است 

مهرت بر غربتی ناشناخته فرو فرستادی و من در این دیاِر غریب، دسِت یاری بر آستاِن 

پر مهرشان جای دهند و آنان با تام ثروتشان مرا  ی خانهرهربانت گشودم تا مرا در 

 ی آمادهد و من مه�ن آستان پر محبتشان بودم؛ مه�نی تام شد و من پذیرفتن

؛ با دلی مشتاق برداشتمشدم؛ از تاحب خانه تشکر کردم و بارم را  ام خانهبازگشت به 

به دیدارت شتافتم؛ ِرس پر هجرانم را بر دامن رحمتت گذاردم و آنگاه که نامم را 

 ی بندهخواندند، با آن انس گرفتم پس ِرس شکر بر درگاِه خالقم فرود آوردم که مرا 

رسند، بگو كه من من از تو بپ ی دربارهچون بندگان من  ۩خویش خواند و فرمود: 

من پاسخ دهند و  ی. پس به ندادهم یمكه مرا بخواند پاسخ  یكس ینزديكم و به ندا

 )بقره ی سوره ۱۸۶ ی یهآ( ۩به من ا�ان آورند تا راه راست يابند. 

تا حرارتش، جان  ام نهادهپر هجرانم  ی ینهسو دست بر  ام نشستهاکنون بر آن رصاط 

منتظرم هستند پس به  در آن راه سفرانم همرا بر جویباِر راهی مه�ن کند که  ام یفتهش

 برسم. یتانها وعدهتا در کنارشان به شیرینِی  پیوندم یمآنان 
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و دستشان را که در دسِت رحمت خالقشان است  کنیم یممه�نان را از اقیانوس خارج 

را  یا رهیپویندگاِن راه بندگی، در جانشان ذخ: داریم یمو اعالم  گیریم یمرا در دست 

تا به فرمان خالقشان آن را مسرتد  کوشند یبه ودیعه دارند که همواره در اسرتدادش م

 �ایند.

زمان سفر  ی نهییتا در آ میشو یداراِن حقیقی همراه م در مباحث آینده، با امانت

 مشتاق قرار دهیم. یها جان ی سفرمان را توشه ی کنیم و تجربه

 خویش خواند. ی که ما را بنده آوریم یپس رس شکِر اطاعت، بر آستانی فرود م

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ٤          درس هفتم

 ١٤٣٣رجب  ٢

 یها جانبرکاِت پروردگار عال در لحظاتی است که قلِب زمان، ارسار خویش را در �اِد 

�ای آینده به حقیقتی ای�ن منتظر، در دور  یها چشمو  �ایاند یمعاشق، به همگان 

کفر ِزماِن حیاتشان است؛  یها طوفانای�نی مستحکم در برابر  یربنایزکه  آورد یم

نفس اماره  ی وسوسهجانشان، در پرتِو انوار هدایت، از  ی تندوقچهکه  یداران امانت

در قالِب فکرشان آن را به تصویر کشند و امروز، روزی پر  ها یشهانددر امان ماند تا 

 ی ذائقهرا در  اش یملکوتطعم  نعمت و برکت از خوان غیب است که خورندگانش

در مدح و ثنایش  ها یدهدو  شود یمبه ستایش گشوده  ها زبان، شناسند یمجانشان 

اشتیاقش، در قالِب به  ها جانو  شود یم قرار یب ها ینهسدر  ها قلب، ماند یممتحیر 

تا نامی را  شود یها به آس�ن احسان پروردگار عال گشوده م دست، گنجد ی�جسم 

 عاشق است. یها امانِت جان ی تکرار کند که کلیِد رمز ِصندوقچه

را که این نام را یافتند و رمزش را دانستند را به مه�نِی پر شکوهی  سفرا�ان هماینک 

 ی همه؛ شویم یمکه یارا�ان در آن منتظرشان هستند. وارد مه�نی  بریم یم

پذیرایی است؛ جانی مطهر  ی آماده؛ مجلس، نشینند یمدر جایگاِه خویش  سفرا�ان هم

به شوق دیدارش باِر  ها سالهستید که  یا خانه: خوش آمدید، اینک مه�ِن آید یمپیش 

را به بهای آمدنتان پرداختید پس آسوده سفر بسته بودید و آنچه در اندوخته داشتید 

گسرتده بر رس راهتان رها شدید و به آغوش پر مهِر  یها دامباشید که رسافراز، از 

 پروردگارتان در آمدید.

؛ شب و روزش در رسد ی�و ساعتش به پایان  شود یمدر این مه�نی، زمان، محو 

و باطل،  ماند یها م �وداِر جانباز حق است که در  و شود یمشیرینی وتل، فراموش 

رسابی است که جز فنا را ترسیم  شود یو آنچه نصیبش م نگرد یبا تسخر به آن م

پس آنان که تواِن ماندن در مداِر حق را داشته باشند مه�ن مباحث آینده  کند ی�
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 بینند یمبلکه آن را جانی  ستایند ی�پس همراها�ان را که حق را در �ادش .هستند

تا نفس اماره در قالِب حق، محو شود و جانی  کند یمکه رضباِن حیاتشان را همراهی 

 در محِ  پروردگار عال باند که توانسته باشد به آن نام که اشاره کردیم دست یابد و

 شود یو چراغِ هدایتش خاموش � ردیپذ یهللا است که احسانش پایان � ةآن نام، بقی

نامش در دریای  پس کشتی نوحِ نبی با ماند ی� بینص یها از برکتش ب و دوران

 احسان الهی به راه افتاد و با آن نام ایستاد تا همواره جاودانگی را ترسیم کند.

اینک جانتان را در دریای جود و بخشش پروردگارتان، از عذاِب نفستان که همواره فنا 

 نجات دهید تا لحظاِت عمرتان جاودانگی را تجربه کند. کند یمرا ترسیم 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ١١          درس هشتم

 ١٤٣٣رجب  ٩

پاک و منزه است پروردگاری که به بندگان خویش امر فرمود تا او را از آنچه آفریده 

امید به  بخوانند و خود را نیازمنِد لطف و احساِن درگاهی بدانند که نیاز یباست 

تا تواِن رستگاری و رسیدن به ک�ِل رشد فکری استنجات، اولین قدم به سوی 

در اع�ل و کردارشان و آنچه که به آن عمری با ثر  شان ینیزم، در عمِر ها جان

 ثبت شود. گویند یم

سفر  توانسته باشد مع�ِی خلقت را درک کند هم شان یگروهی که توان عقل اینک با

و  گشاییم یمدست�ن را که ابزار گفتگو با پروردگارمان است را به سویش ؛میشو یم

خلقتم به عظمتت معرتف شدم و نامم را در گِل وجودم  ی یینهآ: من در داریم یماز ابر 

بفهمم غیب  ام توانستهیافتم، به آن نگریستم، او را خواندم و پاسخم را شنیدم؛ اینک 

من ک�ل را شناختم نه  از دنیا روی آن کشیده نشده است. یا پردهکجاست، دیگر 

عمرم است پس مرِز ُقربًت الی  یها که مع�ی سال عنوان حق عنوان دانش بلکه به به

�ازم نبوده تا با اَلّسالُم َعلَیکم به پایان  ی هللا در عبادتم محدود به رکوع و سجده

 .برسد

و با  پذیری یماینک دانستم قبله کجاست و �از چیست، چرا مرا در ساعات خاتی 

را بردارم تا مجدد  گاهم سجدهخاِک  ؟!بروم؛ به کجا دهی یمرفت  ی اجازهاَلّسالُم َعلَیکم 

 ی سجادهمرا بخوانی، خاک را بیاورم و تورت بر آن بگذارم، به عظمتت معرتف شوم و 

 ات یاییکربعبادتم را جمع کنم و منتظِر دعوتی دیگر بانم، در تام لحظاتم در محِ  

عمرم سپری  یها سالو  ها ماهبه من بنگری و من قرب تو را در نیتم محدود کنم و 

را طلب کنی و آنچه در آن باشد، تکلیِف یک دانش آموز مقیّد به درس  ام پروندهشود، 

 یها سالتالِش  ی دهندهعالی و در آخر، مدرکی که نشان  ی �رهخواندن و گرفِت 

رعایت قوانیِن ؟ کرد یمرا تضمین  اش یسالمتجوانی تا پیری است؛ چه رمزی در قلبم، 
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رضایتت انجام  ی شهیه نامش اطاعت بود و من آن قوانین را با اندفرمان داده شد

 دادم، رضایتت را نشناختم فقط به فکر خودم بودم تا در بنِد مجازات گرفتار نشوم.

نجات است و من طالِب  یها راهاین یکی از  یا دادهاز گناهانم توبه کردم چون فرمان 

؛ کنم یمهیچ مانعی بر رس راهم نباشد پس تام فرامین را اطاعت  خواهم یمنجاتم، 

؛ با خیالی آسوده به مح ت رسم یمسفر آخرت؛ به آن لحظه  ی آمادهخوشحال و 

قابل  ها نعمت؛ آیند یم به پیش کشی ها وعدهرا قبول کردی؟  ام یبندگ؛ آیا ام آمده

د حقی که به آن ای�ن داشتم ! این بو گویم یمش�رش نیست؛ پروردگارم تو را سپاس 

رسیدم؛ دستم را  ام خواستهرا جمع کردم و به ک�ِل  ام سجادهپس کار تام شد و من 

 ؛ تام آنچه باید بگویم را گفتم؛ مسافرتم تام شد پس حق را ادا کردم.آورم یمپایین 

عملشان به  ی سفرا�ان را که با شناخِت حق با ما آمده بودند را در محدوده هم

درک کنند را با خود  انشیپا یمقصد رساندیم ولی یارا�ان که جاء الحق را در علِم ب

تا جانشان در زمان و مکان، محدود نشود و بتوانند از آنچه نامش  میکن یهمراه م

عمر فناپذیر است رها شوند.

که ما را جانشین دانش  آوریم یمبه درگاه با عظمت پروردگارمان رس تسلیم فرود 

 خویش در زمیِن جا�ان خواند و آن را بر تاِم آفرینش برتری بخشید.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر هللا الّر بسم 

 ٩١خرداد  ١٨           درس نهم

 ١٤٣٣رجب  ١٦

رحمتش  ی یهساجنبِش آفرینش، تا جنبندگان، نام خویش را در  ی کنندهسالم بر آغاز 

 اش یاییکرببیابند آنگاه به خود بنگرند، به جاللِت خالقشان معرتف شوند و به دامن 

عنوان جرب بلکه با  برایشان مقدر گردیده را نه بهروزِی آنچه  دست ت ع دراز کنند تا

 اند. عشقی بپذیرند که در فطرتشان به دنبالش در حرکت بوده

 .پذیریم یماینک یارا�ان را که به جاءالحق دعوت کرده بودیم را به حضور 

پروردگار عال دارای دو سی�ی وجودی هستند؛ یک سی�ی  ی فرمودهمه�نان، طبق 

عزمی است که  ی دهندهنشان  شان یظاهر شناخته شده و یک سی�ی پنهان؛ سی�ی 

مصالحش برای ساخت بنایی طراحی شده تا ستوِن جانشان به آن تکیه کند و ع�رتی را 

وادث زمان است و ح یها تکاناز  اش یظاهر آن معرتف استحکام  ی ینندهببسازد که 

که  یا گرسنه؛ کند یمکه نیازمندان را اطعام  شود یموقتی آشکار  اش یدرونمصالح 

 اش یجایگاه حق، در نهاِن جایگاه وجود تواِن جانش به احسان او وابسته است پس

 .کند یو وقتی بارور شد حاصلش �ادی از عشق را معنا م کند یرشد م

 اش ی؛ گسرتدگشود یو در حصاری محدود � گنجد یمعنای عشق، در وصف کل�ت �

پس همگان با جایگاهش انس ندارند و  ردیگ یدر تحلیِل عقل، در زمان و مکان قرار �

و از  شود یمبر غیبش آگاه نیستند؛ نامش را دوست دارند چون فطرتشان در آن ظاهر 

ان در حفاظت عملش گریزان هستند تا در حصارش زندانی نشوند؛ زندانبانان این زند

پس مه�نان جاءالحق، توان گریخت از این زندان را  اند محکماز امانتشان دقیق و 

تا با نعمتش زمان را فراموش کنند، بانند و نامشان را بر خواِن  اند آمدهندارند آنان 

غذای روحشان را بقای جاِن خویش  تواند یمبگذارند؛ چه کسی  ها جان ی سفره

 گرداند؟
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را با  اند شدهو به قدرت ماندن در این زندان واقف  اند آزمودهتوان خود را آنانی که 

تا از مرِز سخن که مرزی محدود است خارج شوند و  کنیم یممباحث آینده همراه 

 آنگاه تصدیقی باشند بر گذشتگان و عربتی برای آیندگان.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ٢٥           درس دهم

 ١٤٣٣رجب  ٢٣

شکر، نامی است که پروردگار عال، مخلوقاِت خویش را به آن مزین فرمود تا جانشان 

خارج گردد و بتواند به دریای محبتی متصل شود  ینیخودبدر پرتِو این نام، از حصار 

 به دنبالش در حرکت است. ای یهساکه همواره چون 

: چه شد کنیم یم؛ از او سؤال کنیم یمدر مبحث این هفته به زنداِن جاِن عاشق سفر 

شدم! وقتی مرا در این حصار  زندانبان: عاشِق دهد یمکه به این زندان آمدی؟ پاسخ 

کجا آمدی؟  دانستی یمانداخت و در را محکم بست نگاهی به طرفم کرد و گفت: 

آنچه برایت مقرر شده بدون اینکه نظرت  پاسخ دادم: بله و او گفت: حاال اایِط 

؛ زندانی کل�ت را کنی یمپرسیده شود و تواِن جانت مورد توجه قرار گیرید را اطاعت 

؛ بندند یمدر را او در حصاِر عشق زندانی است. ؛ هر چه هست زیباست؛ شنود ی�

: گوید یم؛ به خود کند یم؛ در سکوت و تنهایی به درونش سفر گردد یمخیالش آسوده 

؛ یا رب، مرا خواندی و فرمودی من گذارد یمشکر  ی سجدهبه هدفت رسیدی؛ رس را به 

نباشد؛ آیا مرا  حائلآمدم تا هیچ مانعی  حائلاکنون به این  حائلمبین تو و قلبت 

؛ ستاید یم؟ ندای جاءالحق، در جانش او را پذیری یمکه وعده فرمودی  گونه ه�ن

. رود یممالقات  اتاق؛ به اند آمده؛ برخیز به دیدارت دخوان یم، نامش را زندانبان

. سؤال کند یمبوی جانشان حقیقِت خلیفه را فاش  گیرند یمدوستانش او را در آغوش 

 )یا رب(تا با  دهد یم: آنچه به جانم قوت دهد یم: طعامت چیست؟ پاسخ کنند یم

باشم و به آنچه برایم مقرر فرموده که بخورید و بیاشامید و ارساف نکنید پس شاکر 

و مجدداً به تنهایِی  روند یم سفران هم. کند یمنعمتی هستم که همواره مرا اطعام 

، بار دیگر به جانش رمِق جدیدی را زندانبانتا خرب آمدِن  ماند یم؛ گردد یمزندان باز 

 هدیه کند.
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ث مبانی اخالق آنانی هستند که در جاِن نفسانی، جز اطاعِت حق را دوستاِن مباح

بری پروردگار را ضامنش قرار  نفس را حیاِت خود و فرمان  ی نپسندیدند پس مراقبه

دادند تا در زنداِن قرآن کریم بانند و از طعامش بخورند و با حیاتش زندگی جاوید را 

پس باید ن از او مرگ را به دنبال دارداو را دوستی بدانند که جدا شد ،تجربه کنند

 .شود یم، جانش معطر زندانبانعاشقی باشند که به دیداِر 

و در دریای معرفت و ک�لش  کنیم یمالهی دنبال  ی معجزهمباحث را با عاشقاِن این 

جا�ان بر مبنای اخالقی استوار گردد که دیگر تخریب، در آن جایی  تا شویم یممه�ن 

 که فرموده: شویم یمپس به دامِن دعایش متوسل  نداشته باشد

نْيا َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخرَِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّارِ   .َربَّنا آتِنا ِيف الدُّ

 عجل لولیک الفرجاللهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


23 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ١          درس یازدهم

 ١٤٣٣شعبان  ١

آنگاه بر مخلوقاتش امر  دیکه جهان را بر محوِر هدایت آفر یا به نام آغاز کننده

فرمود تا او را بپرستند و ِرس تسلیم در مقابلش فرود آرند تا اطاعت، نظم را در 

تا از این امر، اطاعت  کند یمبرشی به وجود آرد و آنچه که همگان را موظف  ی جامعه

 کنند درک عظمِت خلقت است.

خلقت تاشا  ی ینهآو رازش را در  تا قلب پر رمز کنیم یمجهان را باز  ی ینهساینک 

 کنیم.

 ی سوره ۲۲و  ۲۱و  ۲۰ ی یهآ(پروردگار عال در معرفی آنچه آفریده، فرموده است: 

و نه تاریکی و روشنی و نه سایه و حرارت آفتاب و زندگان و مردگان برابر ۩ ر)فاط

 ۩.سازد شنوا میستند؛ خدا هر که را که خواهد نی

قلبی  میشناس یعنوان مکان آمدن و رفتن�ن م پس دریافتیم قلِب جهانی که آن را به

جا�ان جای  ی خانهما او را در  ؛باشد یم نینش زنده است که با دم و بازدم�ن هم

و ما ساکن  چرخد یم؛ او کنیم یم؛ تدای حرکتش را در گذشِت عمرمان حس یما داده

: من تو را در قلبم با محبتم گوید یم؟ شنوی یم؛ آیا کند یم! تدای�ن یما مانده

را برطرف ساختم و نعمتم را دریغ نکردم پس پاسخم چیست؟  ات یازمندینپذیرفتم؛ 

دهانت را باز کن! زبانت را بچرخان و بگو در کدام جهِت قلبم قرار داری؟ آیا در 

جاِن ضعیفت را به  ؟!کنی یمو یا حرارت؟ چه  اش یهساتاریکی آن و یا روشنایی؟ در 

پس از  کند ی�ی را تضمین که جز نابود کردنت حیات دهی یمتکیه  ای یختهرستون فرو 

این خرابه بگریز و به آغوشم بیا؛ من دوستت دارم! هر چه بخواهی در من است؛ از 

هدایت پناهنده شو تا معنای نور و گرما را  فرو ریخته به ساخت�ِن محکمِ  ی کلبهآن 

 حس کنی.
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 ؛ نقِش رضایت، در قلِب شود یم؛ رضباِن حیات مشاهده آید یمپاهایت به حرکت در 

: پروردگارم! دارد یم؛ با تدایی لرزان خطاب به خالقش عرضه گردد یمجهان، آشکار 

را پاسخ  شان یازمندینکه فرمان داده بودی آنان را در بسرتم جای دادم و  گونه ه�ن

 ۩ )۵تا  ۱ ی یهآ الزلزله ی سوره: (یا فرمودهگفتم پس منتظرم تا طبق فرمایشت که 
و زمین بارهای سنگین را بیرون  هایش هلرز  ینتر سختآنگاه که زمین لرزاننده شود به 

ریزد و آدمی بگوید که زمین را چه رسیده است؟ در این روز زمین خربهای خویش را 

 ۩از آنچه که پروردگارت به او وحی کرده است.  کند یمحکایت 

دوست  شیها را با تام نعمت اش فهیخلحال، رمِز جانش را دانستی؛ او عاشق است؛ 

اش در  که آبادانی شوی یمو به برهوِت زمینی پناهنده یز یگر یتو از او م دارد و

 اش یرانهوآن را طراحی کرده و در  ودافسوِن نفس اماره به هزاران نقِش زیبا که خ

که هزاران نعمت پر زرق و برق  کند یمنشسته است و ندانسته آن را به باغی تشبیه 

پس بار و  کند یمدر درونش نهفته، غافل از اینکه پروردگارش آن زمین را ناشنوا اعالم 

ر است؛ باید از گس و تلخ و شو  ای یوهمدارای  روید یمندارد؛ آنچه در آن زمین  ای یوهم

 خواند یماین زمین خارج گردد تا طعِم نعمت را بچشد، آنگاه که پروردگارش او را 

منتظرش است بسپارد تا حکایتش را  که آنپاسخ دهد، امانِت جانش را به تاحب 

 .شود یمکه با فرمان پروردگارش به وتلی مبارک تبدیل  ییها هجرانبخواند؛ حکایِت 

و به  کند یم، به َشبش دعوت خواند یماکنون رمِز قلِب جهان را که تو را به ساعاتش 

 تا میقات را درک کنی، شوی مند بهرهبزِم روزش، تا با او باشی، از فضایِل ساعاتش 

که همواره از آن  یابی دستبه گنجی  یشها نامالقدرش را بشناسی و از  بتوانی لیله 

همراه شو تا کلیِد  شود یدر آن معرفِت جانت معنا مپس با مباحثی که  گذری یم

 جانت را در آن بیابی.

که در رسعِت زمان، خود را بیابند و بر  میشو یدر مباحث آینده با شاگردانی همراه م

و اگر نتوانند، حکایتی که زمین بر پروردگارش عرضه �اید ساعاتش پیشی گیرند

حکایتی تلخ خواهد بود که داستاِن رسزمین بر باد رفته و پادشاهی فنا شده در امیالش 

 .باشد یم
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مان را بر  تا مراتب عشق و بندگی گذاریم یمبه دامن پر مهرش رس اطاعت�ن را  اینک

پروردگارمان حکایت کند و از نعمتی که ما را در شناخت�ن یاری فرموده سپاسگزاری 

 :داریم یمکنیم و با زبان کتاب آس�نی عرضه  می

اُب َربَّنا ال تُِزْغ قُلُوبَنا بَْعَد إِْذ َهَديْتَنا َو َهْب لَ  ۩  ۩نا ِمْن لَُدنَْك رَْحَمًة إِنََّك أَنَْت الَْوهَّ

و  را، بعد از آنكه ما را هدايت كردى، از راه حق منحرف مگردان ی�نها دلپروردگارا! 

 !یا بخشندهاز سوى خود، رحمتى بر ما ببخش، زيرا تو 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ٨          درس دوازدهم

 ١٤٣٣شعبان  ٨

احسان، همگان را بر  ی وعدهبه ناِم پروردگار غفور و رحیم؛ پروردگاری که همواره در 

 خدا ۩ مبارکه نور) ی سوره ۱۷ ی یهآرحمتش مه�ن �ود و سپس امر فرمود: ( ی سفره
آیا  ۩. مگردید کاری چنان گِرد دیگر بارِ  هستید مؤمنان از اگر که دهد یم اندرز را ش�
هستید یا فرمان دهنده؟ به پاهایتان بنگرید! چه راهی را رفته است؟ او  بر فرمان

است و پروردگارش با دسِت ید  مند عالقهسنگالخ را دوست ندارد، به راه نرم و تاف 

الهی دست ناتوانش را مدد فرموده تا در ه�ن راه که دوست دارد راه برود ولی او 

مندند خود را در فراز و  که همواره به راِه پر فراز و نشیب عالقه خرد یبمانند کودکاِن 

وجودش  ی ینهآ. وای بر حقیقِت جانی که در کند یمهای خطرناک گرفتار  نشیِب پرتگاه

؛ ساعاتش را در دویدن به طرف امیال خواند یمکه او را به خود  نگرد یمبه رسابی 

؛ غیب را پذیرفته است چون گذارند یمنفسانی که حاتلش کِشتی بدون حاتل است 

الهی  یها وعده: دهد یم! اگر سؤال کنیم: غیب چیست؟ پاسخ باشد ی�قادر به درکش 

به آنچه پروردگارتان امر فرموده پاسخ  یدا توانستهاست مانند بهشت و دوزخ. آیا 

 نوشید یم ش� که را آبی آیا ۩ واقعه) ی سوره ۶۸ ی یهآ: (فرماید یمآنگاه که  دهید

 ۶۲ ی یهآ( ؟یما ساختهیا ما نازل  اید یختهر فرواید که آیا ش� آن آب را از ابر  متوجه

آیا  )ه�ن سوره ۶۳ ی یهآ؟ (یدا کاشتهآیا ندیدید تخمی را که در زمین  واقعه) ی سوره

پاسِخ همگان، به پروردگار عال باز  ۩ش� آن تخم را رویانیدید یا ما رویانیدیم؟ 

فطرتش گواه این امر است توکلش به جایی غیر خداست پس  که یدرحال، گردد یم

غیب، رفع مشکالت روزمره است که همواره مأموری از جانب پروردگار عال موظف 

 است تا با دسِت غیبش آن را از میان بردارد.

تا به سؤال قرآن کریم پاسخ دهد. رحمت الهی، پیشاپیِش  کند ی�به آب و دانه تفکر 

در اختیار مخلوقاتش؛ همگان بر رس  دریغ یب یشها نعمتر حرکت است و غضبش د
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و مانعی برایشان وجود ندارد  آشامند یمو  خورند یم، اند مه�نخوان رحمت  ی سفره

 آنکه جای به را ابر آن خواستیم یم اگر ۩ :فرماید یمآیه  ی دنبالهپس به چه دلیل در 

و اگر بخواهیم کشت و زرع ش� را  گردانیدیم یمشور و تلخ  یما کرده گوارا و خوش

تا با حرست و ندامت به سخنان بیهوده پردازید؛ آیا شکر  سازیم یمخشک و تباه 

 منظور چه شکری است که نعمت را به غضب تبدیل نکند؟ ۩؟ کنید ی�گذاری 

شکری مثمر ثر است که جایگاِه لطف را بشناسد؛ قدردان هدایتی باشد که او را به 

اش را بر احسان پروردگاری بگشاید که خود  رساند تا دسِت گدایی منزلگاهش می

گدایی که حاجتش،  ۩و گدا را مران  ۩ی مبارکه الضحی)  سوره ۱۰ی  فرموده: (آیه

کند و آن را  مقامش در پیشگاِه پروردگارش است نه نامی که خود را با آن ملقب می

 شناسد. ی وجودش می در آینه

اید بخوانید تا معنای غیب را درک کنید؛  که مکتب نرفته رسولتان درحالیپس مانند 

خواندنی که صدایش نوای عشق است و نقشش انواری که به نعمِت غیب، مزین 

است پس کلیِد جانتان را بردارید و قفِل ناباوری را بگشایید تا آب زالل معرفت، در 

ان شاهد آن است، شاهدی که جانتان جاری شود و آن را غنیمتی بدانید که عمرت

 کند. ای است که به فرمان قرآن کریم، خنده و گریه را معنا می شهادتش گواِه کارنامه

در مباحث آینده دست شاگردانی را که اکنون دانستید راه را چگونه طی کنید. 

تا آیات  میریگ یتوانسته باشند غیب را تجربه کنند در دسِت یاری و مدد خویش م

 ر فرمانش بشناسند و با اطاعتش به هدِف خلقت نزدیک شوند.الهی را د

سلسبیِل لطفش بنشاند  ی رسچشمهتا ما را بر  کنیم یماینک از درگاه پر فی  الهی تنا 

 درک کنیم. اش یبندگتا تاج رسالت و امامت را در انواِر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ١٥          درس سیزدهم

 ١٤٣٣شعبان  ١٥

پروردگار عال امر فرمود: ای بندگان من، در هر حالتی با ناِم من آغاِز سخن کنید و نام 

ابدی، کتاِب قرآن کریم را با حمِد  ی معجزهخویش را بخشنده و مهربان خواند آنگاه 

 یها استوار معرفی فرمود تا عقل ی هییقین و تصدیق را دو پا خویش آغاز �ود و

پیامربان به میداِن  خاشع، به آن گواهی دهد. یها گر، آن را بشناسد و دل کاوش

نهیب زدند: ای زندگان، به خود بنگرید؛  ها جانشناخت حق از باطل آمدند و به 

غیب بیرون  ی را از حاصِل جانتان جدا کنید تا ای�نتان از پرده حاصل یاعتقادات ب

 های یشنامه�ارا دارید؟ اگر به دیدِن  یدا شدهآیا توان درک آنچه بدان مأمور آید؛

در ذهنتان نقش بسته که نامشان با  ییها چهرهمند هستید پس  رسگرم کننده عالقه

 آنچه واقعیِت وجودشان است تفاوت فاحشی دارد.

شخصیِت کاذب برای کسب رزِق روزانه است و جاِن واقعی در پشت آن مخفی است؛ 

: من آنکه ش� دیدید نیستم؛ من در قالِب دارد یمو مرتباً اعالم  آید یماو به میان مردم 

 اش یواقعنده فقط او را، در نقشش دوست دارد و زندگِی او نقش گرفته بودم؛ ولی بین

هر قالبی که خود را به آن ملقب در  است. پس دانستید ارزش یبدر خیاِل بیننده، 

و  شود یکنید غیِب جانتان با حقیقِت وجودتان در مح  پروردگار عال حارض م

ویش ظاهر گوناگون به یک نام تبدیل شده و همگان در نقِش واقعِی خ یها نام

: گویند یمدنیا بودند  ی تحنه درای�ن آورندگان، به آنانی که در نقِش ای�ن  ؛شوند یم

هشش جدا شد و دیگر تاشاچی برای  ی پوستهای وای بر حقیقِت وجودتان که از 

غیب  ی تحنهستودِن خویش ندارد. غیِب جانش باز شده و آنچه در درون آن بوده به 

ناشناخته گرفتار شده و  یتپش؛ قلبش به شود یمآورده شده؛ سکوت بر جانش مستولی 

: گوید یم؛ به خود نگرد یمکه نامش نجات است به هر سو  یا روزنهدیدگانش به دنباِل 

غیبش را بدرد و تاشاگر ِواقعیتی باشد که اکنون  ی پردهای وای بر جانی که نتوانست 
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عمرش دست بر داماِن غیر خویش گشوده تا غیِب  یها سالتاِم آن است؛ در  گر نظاره

از قبل، از این واقعت گریخته. اینک از او  تر رسدرگمجانش را به او بن�یانند و هر بار 

�ایشی بود که ساعتی تو را مشغول کند و  ی پرده: غیب چه بوده؟ آیا کنند یمسؤال 

ی را فراموش کنی و یا خودت بودی؟ بعد به کناری رود تا آنچه در محتوای آن دید

 .آوردی یماکنون دانستی خودت بودی که باید به آن ای�ن 

جانی مورِد خطاب پروردگار عال  که در مباحث گذشته به آن اشاره کردیم گونه ه�ن

خلقت، خلیفه است؛ خلیفه،  ی معجزه نیتر است که معجزه را بشناسد و بزرگ

 یها بیها را در جانش به ودیعه دارد و تام غ هستی است که تام طعم ی عصاره

 نوشد یمو به آبی که  کند ییعال در او پیچیده شده تا او بر زمین و آس�ن، خود�ا

 بنگرد تا آب، از او ارسارش را بپرسد و او از غیِب جانش حکایت کند.

درک جانتان را دارید، در مباحث معرفت، به خود بنگرید؛ اگر تواِن  ی یرهدااکنون در 

آینده با ما همراه شوید؛ دست بر پیشانِی اطاعتتان بگذارید و آن را عبد بخوانید؛ اگر 

توانش را داشتید، من در کنارتان به مددتان خواهم آمد و اگر نقِش عبد را ایفا کردید، 

آن را  مانند افسون شدگان شیطان، به همگان خواهید گفت: من آن نیستم که ش�

 .شناختید یم

 پس به آنچه در پیش رویتان است ای�ن بیاورید تا رستگار شوید.

 را به آن مزین کنید. تان یشانیپ؛ شناسد یمشکر، نامی است که جاِن عبد، آن را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ٢٢          درس چهاردهم

 ١٤٣٣شعبان  ٢٢

آدمیان با آن ه�نند پوسِت روی استخوان، آمیخته تا  یها جانستایش، نامی است که 

ظاهرش نرم و لطیف و درونش محکم و قوی به سوی خالقش رو کند؛ دلش را مأوای 

؛ دستش را به سوی او بگشاید و آن دسِت غیب را نگرد یمحقیقتی کند که به آن 

باشد و آن روزنه او را با  یا روزنهابهام به دنباِل  ی پردهگواهی دهد؛ گاه جانش در 

اش معرفِت جانی است که  توشهراه ندارد،  ی توشهسفر کند؛ سفری که  خود هم

است که بدون شناخت  یا کلمهمعنای معرفت چیست؟ آیا  .همواره در کنارش است

؛ اکنون انید ی�را  اش درجهولی  رانی یممقامش او را دوست داری؟ نامش را بر زبان 

 .کنیم یممع�یش را فاش 

نظر کنید؛ آیا کم و  ام یدهآفر آنچه به من بندگان ای ۩: فرمایند یم پروردگار عال امر

 شده خلق حیات، عالِ  در آنچه که شویم یم معرتف ما و ۩؟ بینید یمکاستی در آن 

حیات  ی تحنهاز خالقی مدبر دارد تا مخلوقاتش به آسودگی از تدبیرش به  نشان

بردارند و با خود همراه کنند پس  پسندند یمبیایند و بر خواِن آماده بنشینند، آنچه را 

. حال به خود نظر کن؛ داری یمگسرتده بر  ی سفرهاست که از این  یا آذوقهمع�یش، 

 یها سنگ؟ گنجی که خالی از جواهرات و یا برداشتهتو از این خواِن گسرتده چه 

؛ این گنج چه بهایی کند یمقیمتی است ولی نامش گنج است و خریدارش به آن نظر 

 گذارد یمرا ندارد؛ َدر ِجعبه را  ش�ر یب؛ تواِن خرید این ثروت نگرد یمدارد؟ به ثروتش 

چه ثروتی قادر  : افسوس که نتوانستم آن را تصاحب کنم.گوید یمو به تاحب گنج 

پروردگارش عشق را برگزیده و  ی که آن جان از سفرهاست تا معرفِت جانی را بخرد 

پروردگارش او را دیده و در کتاب  ،بسیار گردیده یها یدر راهش متحمل سخت

کشی پس  ای انسان، تو در راه پروردگارت رنِج فراوان می ۩فرموده است:  اش یآس�ن

 بهایی به را حیاتش درکِ  معرفت! زیبایی ی معامله چه ۩پاداش آن را خواهی دید 
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بر درگه بندگِی خالقش گوش به زنِگ فرمان  همواره. بود آرزویش در که کرد معامله

که هر آنچه را که  بوده و فرمانربیش ه�نند غالمی که باردوِش موالیش است

در  یشها نفسبر پشتش بار کند و او عاشقانه آن بار را بردارد، تدای  پسندد یم

 تی خالص و بدون درنگ است.سنگینِی باِر پشتش نشان از اطاع

اگر مدعِی معرفت هستید باید است.  یا درجهپس دانستید معرفت جانتان در چه 

مانند  دانید یمجدا  اش یرهداو اگر خود را از جانی مجروح از اطاعت داشته باشید

را طعامی پر کند،  شان گرسنهتا شکم  کنند یمگدایانی که همواره بر خواِن دیگران نظر 

 بر تدقه ۩انسانی است! زیرا پروردگار عال فرموده:  که بدترین تفت مانید یم

رف مع شان یدهکش رنج ی چهره ،شناسی ی� را آنان ظاهرشان از که رواست کسانی

 را یا معامله چه جانت با که بنگر خود به پس ۩دسِت تهی از رزق است 

 پروردگار که است ه�ن نصیبت داری دیگران خوانِ  بر طمع همواره اگر ؟ای یدهپسند

 ییها دلآيا آنان در زم� س� نكردند، تا  ۩) ۴۶ ی یهآمبارکه حج  ی سوره: (فرموده عال

شنوايى كه با آن نداى حق را  یها گوشداشته باشند كه حقيقت را با آن درك كنند؛ يا 

كور  هاست ینهسكه در  ییها دلشود، بلكه  ظاهر نابينا �ى یها چشمبشنوند؟! چرا كه 

 ۩شود.  مى

 پس ثروتت را پایانی نیست. یخور  یجانت م ی رهیاگر از ذخو 

که از خوان پروردگارش طعامی برداشته که  میکن یدر مباحث آینده، به جانی نظر م

 نامش خیر کثیر است.

احسان خویش را بدون طعام وا  ی سفرهپس شاکر خالقی هستیم که خورندگاِن 

 ؛گذارد ی�

 .رش از سیاهی و تباهی نجات بخشیدجانتان را با انوا مه�ن شوید تا بر رس این سفره

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ٢٩          درس پانزدهم

 ١٤٣٣شعبان  ٢٩

که به  آنگاهو  افزاید یمسالم بر سالمتِی جانی که ساعات عمرش بر برکت آفرینش 

کند عال، لباِس  که سکوت می آنگاهو  شود آید جهان، منور به الفاظش می سخن در می

خوابد،  شود و آنگاه که می ارسار از تن خارج کرده و به قلِب منورش متوسل می

که روحی را به امانت نگه داشته که ساعتی را از  کند القدس به خود افتخار می روح

حیاتی شود که برایش مقدر گردیده؛ روشنایی روز، در انوار قالبش جدا گشته تا تسلیم 

وجودش به تاریکی بدل گشته و سیاهِی شبش در تأللؤ وجودش به روزی منور تغییر 

؛ اند آموختهکه نامش را به او  غلتد یمماهیت داده است. جانش در انوار با برکتی 

زبان به تکلمش و  نشیند یم؛ هرگاه در مقابلش شناسد یمرا  اش چهرهمعلمش 

زند: ای شاگرِد انوار قدسی، به خود بیندیش و به آنچه  گشاید، به جانش نهیب می می

توانی جسمی  ای؟ چگونه می آیا حروف جانت را به بازی گرفته ؛یا گشودهدر مقابلت 

متالشی کنی؟ برو و عکس جانت را در مقابلت  گونه یناحیاتت است را  ی یهمارا که 

قرار بده و از او بخواه تا با تو تکلم کند؛ آیا قادر است از قالبش بیرون بیاید؟ عکس، 

 که اکنون نامش جانی زنده است. یا چهرهدر قالبش زندانی است و فقط معرف 

حصور شناسید حکایتی است که در قالبش م اکنون متوجه شدید حقیقت آنچه که می

ش�  ی شود از حصارش خارج گردیده و با اراده است و آنگاه که بر زبان جاری می

 .گیرد مجدداً در قالبش قرار می

پندارد! آن را بر زبان، در حصار جسمش جاری  ای وای بر درکی که معجزه را نوشته می

و بر دست و پای مطهرش زنجیِر  کشد سازد آنگاه در آن حصار، به بندش می می

را دارد؟ اگر  اند کرده آویزد. آیا توان درک آنچه را که به او پیشکشی  می خود�ایی را

معلمی است که او را وتف کردیم و اگر نتواند در مح  جانی  یننش همدارد، پس 
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بنشیند که خیری کثیر از جانب آفریدگارش است باید خود را عکسی در قالب 

 انی است تاشا کند.که در حصار فکری کودکانه زند جانش یب

زنیم که ای جان، چه طعام مطهری برایت از ملکوت  پس به جا�ان نهیب می

است و تو را  یننش همفرستادند! طعامی که انوارش مع�ی روح است؛ روحی که با تو 

تو پادشاه عاملی هستی که زباِن تکلمش نطق پروردگار  شناسد. در زمین، خلیفه می

عال است پس جانت را در دریای مهر خالقت از ضاللت گناه پاک کن تا بتوانی بر رس 

وجودی است که او را خلیفه  ی احسان بنشینی و طعامی را بخوری که الزمه ی سفره

نامیدند.

را بر غیبی بگشایند که آشکارتر از آبی است که  شان یعقلی که تواِن شاگردان

 توانند با مباحث آینده همراه شوند. نوشند، می می

در زنداِن  یف�نضعخداوند را شاکریم که باب هدایتش را انوار راه�ن گردانید تا جان 

 زمان متالشی نگردد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر  حمنبسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ٥          درس شانزدهم

 ١٤٣٣رمضان  ٦

ها و زمین، انواری که خود فرمود: آن نور در درون چراغدانی است  سالم بر انواِر آس�ن

که  ای ینهآ؟ ، آبگینه چیست؟ کدام آینه منظور استای ینهآبگو آن چراغدان، درون 

رود؛  کند و خاتیتش از بین می ای را �ایان �ی مخصوص، چهره ی یوهجبدون داشت 

  کند که قدرتش از کرات آس�نی بیشرت و ارسارش دست کدام آینه چراغی را محصور می

کند؛ نعمتش ه�نند  است؟ چه مثال زیبایی! لطافتش جان را متحیر می تر یافتنین

ش�ر پروردگار  های بی نعمت شود، ه جاِن جهان، با آن زنده میبارانی به وقت است ک

و ارساِر  آید تا مظهر آفرینشی باشد که نامش طبیعت است عال از دل خاک بیرون می

تا  ندینش یاحسانش م ی که همواره بر رس سفره اش فهیاین طبیعِت زیبا در جان خل

طعامی را که برایش آماده کرده بخورد، چشمش با آن قوت گیرد و روحش به این 

احسان، معرتف خالقی توانا.

کنی  خواهیم به سؤال پروردگارمان که فرموده: آیا در احوال خود اندیشه �ی اینک می

؟ پاسخ دهیم. احواملان چگونه است؟ آیا مانند نگری ی�و به دریای فضل و رحمت من 

وزد و تن سوخته از  دبادی ویرانگر است یا نسیمی خنک که بر جان تب داری میتن

و یا سیلی که بر رس راه خود موانع را  نوازد دیدار می ی وعدههجران پروردگارش را به 

 رود؟ را در بسرت زمین بوده با خود همراه کرده و به پیش می آنچهکند و هر  ویران می

از  اش ینندهبرا به همراه خود آورده و  ها زبالهآرام و زیبا در اثر فشار آب،  ی رودخانه

نشیند تا تدای نهفته در جانش او را به وجد آورد،  ، دیگر در کنارش �یهراسد یماو 

است که چلچراِغ عشق را در درون دارد؟  ای ینهآگریزد؛ آیا این جان، ه�ن  از او می

 شود؟ آیا جز تاریکی و تباهی، خیِر دیگری در راه دارد؟ یکدام نور بر نوری افزوده م

که طلوعی  یا خفته به جانتان نهیب بزنید تا از رسابی که برای خود ساخته بیدار گردد.

چلچراِغ درونش در درونی طوفانی همواره خاموش است؛ برکتی در  ،کند را درک �ی
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همواره در  اش دهیخشکشود تا روغنش روشنی بخشد پس جان  عمرش یافت �ی

تا درونی را بیاراید که  آشامد یمخورد و  کند، می خود�ایی می حاتل یببیابانی 

پس خیری ندارد که زمین و آس�ن، در افزودنش بر  باشد ی�تعفنش بر دیگران آشکار 

 گیرند. یکدیگر پیشی 

ثیر کند که نامش خیر ک جانی که منبع الطاف الهی است چلچراغِ محبتی را حمل می

الهی بر زدودن  ی چنان براق است که گویی هزاران فرشته شناسد، آن است؛ او را می

 اند؛ چه جان مطهری! خاکش بسیج شده

 فرماید: پروردگار عال در خصوص این جان می

كاَن ِبالُْمْؤِمِنَ� ُهَو الَِّذي يَُصيلِّ َعلَْيُكْم َو َمالئَِكتُُه لِيُْخرَِجُكْم ِمَن الظُّلُ�ِت إَِىل النُّوِر َو ۩

 ۩رَِحي�ً 

فرستند تا ش� را از تاریکی به روشنی برد  اوست که خود و فرشتگانش بر ش� درود می

 .زیرا خداوند با مؤمنان، مهربان است

وجودش �ایانگر ارساری باشد که  ی نهیکه آ گوییم در مباحث آینده با جانی سخن می

های پروردگار عال  و وعده پروردگار عال با آن سخن گفت تا هدف خلقت آشکار شود

 محقق گردد.

داریم تا  می درک آنچه پیش روی�ن است همگی دست به دعا بر ی شکرانهپس به 

 عال باز شود و مخازنش آشکار گردد. ی نهفته ی گره

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ١٢          درس هفدهم

 ١٤٣٣رمضان  ١٣

که به آنان فرمان داده شد تا موجودیت یابند، در رضبان  آنگاهحمِد مخلوقات عال 

حیاتشان به ثبت رسید و نام پروردگارشان ضامن آغازی پر رمز و راز گردید؛ زمین و 

انگیز. آس�ن،  پرورشی شگفت ی آمادهآس�ن در جای خویش اعالم موجودیت �ود و 

را در خاکش به غنیمت  جانشانارسار بندگان �ود و زمین،  ی تندوقچهدل خویش را 

 دستان ضعیف و لرزان بنده، بر آستان کربیایِی خالقش نقشی زیبا را ترسیم کرد؛ شمرد.

کدام فرمان، بر خود  ی یشهانداستقبالش آمدند؛ از او سؤال کردند: در  ملکوتیان به

مع�یی  کنند یمای؟ و پاسخی که درک  به ت ع و زاری نشسته گونه یناو  پیچی یم

تف در تف به  شناسند. مخلوق می عنوان بهنامش در ضمیر جانشان  است که

ارسارش را جز  ی این ه�ن است که صندوقچهپرسند:  نشینند؛ از خود می تاشایش می

خالق�ن نگشاید و بر کلید جانش کسی دست نیابد؛ چه خلقت با عظمتی! کیست که 

جانی عاشق پا بر خالق به خاک در نیفتد و تسلیم امرش نشود؟ ی در برابر این اراده

شود: یا رب، به جان سوخته از هجرانت  گذارد، زبانش از کام جدا می زمین می ی عرته

دهد؛ دلش  شنود که او را به وتلش مژده می ش ندای پروردگارش را میترحم کن. گوش

 شناسد. کند که خزانی را �ی گلستانی را ترسیم می

؛ نهال جانش نیاز به کند یکه خود را در قالب عبد، به پروردگارش عرضه م یا مجموعه

س اند؛ نف خلقت، در جانش به ودیعه نهاده ی مراقبت از آفاتی دارد که از هسته

او درآمیخته و در صدد  ی شهیکه جای پایش سقوط از فضایل الهی بود با ر یا اماره

 رسنگونی نهالی است که در وصفش خالقش فرمود: تبارک هللا احسن الخالقین.

از این جنگ خا�ان برانداز بیرون آید؟ راهش مشخص شده و  الحساینک با کدامین 

سالحش آشکار گردیده؛ باید برای مبارزه آماده شود؛ راه جنگیدن را خالقش به او 

کند و بر فرق جهل  آید؛ تیغ عقل را از جایگاهش خارج می آموخته؛ به میدان می
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برهاند؛ اتصاالت باطل را  را از چنگال آفاتی که به آن گرفتار شده اش یشهرتا  کوبد یم

شود؛  . رشد کرده، درختی تنومند میدهد یمو به حیاتش نجات را مژده  کند یمقطع 

. اینک به سؤالی فرستند یمآیند و به خالقش درود  ش به وجد میا یتاشاچیان، از زیبای

مان ؟ اگر دانستم نامم چیست آفت جانم را در ام یافته. آیا خود را اندیشم یم تر یچیدهپ

اگر بی�ریم جهلی است  و ام نگذاشتهجانم نشانی از او باقی  ی شناسنامهو در  ام کرده

ها ریشه دوانده و معالجه را مشکل کرده امید به نجات، اولین قدم  که به تام اندام

 کند. است که ضعف را درمان می

پس جانتان را از این بسرت متعفن جدا کنید تا برکت را بشناسید. آیا توانش را دارید؟ 

، در مباحث آینده دهد یماگر توانستید ه�نند قطرات بارانی شوید که برکت را مژده 

ه�نند بی�ری که بسرتش را به جای  با ما همراه شوید و اگر از این فرمان، دور افتادید

تا به  مانید یمیده همواره بی�ر و رنجور در جای خود ساکن تحت و سالمتی برگز

 بیرید. اید یدهبرگزمرگی که خود 

پروردگار عال به مخلوقاتش وعده فرموده: ای بندگان من، از آنچه برایتان فرو فرستادم 

اث زمین و آن میر  ی رستگاری برکتی است که خزانه اطاعت کنید تا رستگار شوید؛

را میراث بران این برکت  اش فهیآس�ن است و شکری خالصانه بر درگاه خالقی که خل

عظیم معرفی فرمود.

و با ت ع  گشاییم یمآس�نی است به درگاهش  یها مائده ی یرندهگدست�ن را که 

 داریم: اعالم می

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ١٩          درس هجدهم

 ١٤٣٣رمضان  ٢٠

 یها قلبمشتاق؛  یها جان ی ینندهآفرمالک آغاز و پایان؛  الدین؛ سالم بر مالک یوم

و خالفتی پاک و  مانند یب ای یفهخلاستوار؛  ییها قدمپر قدرت و  ییها دستتپنده؛ 

 خالص؛ جانی مهر شده از سلسبیل و جانی زینت شده از نعمِت پرستش.

آنانی که پروردگارشان تفکر در خلقتشان را محور درک  مخلوقین عال، گاه سجدهاوست 

قرار داد تا مقدراتش بر حاکم آس�ن و زمین مخفی �اند. چش�ن ستایشگِر عال بر 

خالقش او را ندا داد: ای آدم، به جانت برکتی بخشیدم که مخازن ج�لش دوخته شد؛ 

 زمین ش از روحی منور همواره خروشان است.فضل ی ؛ چشمهردیپذ یرحمتش پایان �

: یارب، آید یم، زبانش به حرکت در گردد یمعاشق خارج  ی ینهسو از  کاود یمجان را 

بارانی را بر رسزمین خشکی روان ساختی تا دشت سوخته از حرارت را به نم  ی قطره

را منور جهان  اینک جانم به طراوت این قطره زنده شده، برکتش بارانی مژده دهی؛

 و ماه و خورشید بر آستانش به ت ع ایستادند. کرد، ستارگان به پیشواز آمدند

، در چنگال شیطان نفس به برهوتی جدا شده از حیات ها جانافسوس که حقیقت 

فشانی گداخته از امیال نفسانی بدل  برکتش سوخت و روِح منورش به آتشتبدیل شد؛ 

در جانت راه گریزی وجود ندارد؛  ؟گریزی یمکجا  به گردید؛ پروردگارش او را ندا داد:

که کمر  یا فتنهجانت برهانم؛  ی فتنهبه دامن رحمتم بیا تا رس پر هجرانت را از آتِش 

؛ برایت تدارکی سنگین را در نظر گرفته، گریزی ی�بسته و تو از او  ات ینابودهمت بر 

این مه�نی جز خاکسرتی  گسرتده و جاِن ضعیفت بر خوانش مه�ن کرده؛ از یا سفره

 ی تفحهنامی شوم در  ماند یمو آنچه باقی  سوزد یم؛ برکت عمرش ماند ی�بر جای 

 آفرینش است.
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شناسی؛ نامت را یافتی و جایگاهت را  پس کتاب جانت را ورق زدی، اینک خود را می

با رهنمودهای  پس تنهایی و غربت جهل را به برکت عمرت واقف شدی شناختی،

 بار به دانشی همواره جوشان بدل �ودی. گران

از رحمت پروردگارش به درختی  یا قطرهبا  چه زیباست تاشای جانی که نهالش را

پر برگش جان  یها شاخهاستوار تبدیل کرد با شاخ و برگی شفاف و درخشان تا در زیر 

 خسته از عطش عشق را درمان کند.

 وانده شدند تا معرفت را بر خاکِ پس زندگان این نعمت الهی بر خوان حمدش فراخ

 شکل گرفت. اش مهیو با آیات کر جانی هدیه کنند که با انوار پروردگار عال گل شد

آنانی  خوانیم یمآس�نی را به معرفِت حمد در جانشان فرا  ی سفرهاینک شاگردان این 

جانشان  تا بر برکت شوند یمرا بشناسند با مباحث آینده همراه  پایان یبکه این نعمت 

 بیفزایند.

پس  که جهل جا�ان را با اتصال به انواِر دعا درمان فرمود پروردگار عال را شاکریم

 زنیم: فریاد می همگی با ت ع

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ٢٦        درس نوزدهم (آخرین درس)

 ١٤٣٣رمضان  ٢٧

آفرینش را به نام خود به ثبت رساند؛ جنبندگان، به امرش  اش یهساحمد، نامی است که 

 در قالبشان به انوارش زنده شدند؛ رضبان زمان، به امرش ها جانبه حرکت درآمدند و 

به حرکت درآمد و زندگان و مردگان از هم باز شناخته شدند و مسیر حق از باطل جدا 

جایگاهش به عزتی مداوم و تام نشدنی گردید؛ کل�ت، به مدد زبان آمدند تا او را در 

خرب دهند؛ دستان رحمت الهی به سویش به حرکت درآمد تا جان ضعیفش را به انوار 

لطف  ی رسچشمهاکنون جان مطهر به سخن آمد تا رضبان حیاتش را به  حمد بیاراید.

محتاج است؛ حرارت زبانش به کویری  یا قطرهبه  خالقش متصل کند؛ جان عطشناکش

خورده از تابش خورشید بدل گشته؛ دستان ضعیفش را به مدد زبان خشکیده در ترک 

آورد؛ یا رب، به کدامین نام تو را بخوانم آیا رضبان حیاتم  کامش به حرکت در می

گذارم، قلبم به  دستم را روی سینه می ضامن کوچکی زبان خشکیده در دهانم است؟

قلبت به جوشش آمده، دهان باز کن تا  نهفته در فشان آتشمدد آمده؛ ای جان شیفته، 

؛ انفجار مواد شود یمگشوده  فشان آتش ی دهانهمواد مذابش جهانی را بسوزاند. 

گریزند؛ حرارتش  مخلوقات از رس راهش می ی همه؛ کند یمتکه  مذاب، جان را تکه 

 تا آنچه را در دل نهان کرده بود به بیرون ریزد؛ انوارش خروشد یم؛ شکافد یمرا   زمین

؛ ایستند یمملکوتیان تف در تف به تاشا  ؛ چه رسخی زیبایی!شکافد یمرا   سیاهی

 درنگ نکردیم؛ یا لحظهپروردگارا، ما همواره تو را حمد کردیم و در تسبیح جاللتت 

نگریم؛ رازش  تو می ی یفهلخولی جز آنچه به ما آموختی علم دیگری نداریم؛ اینک به 

همگان را امر به سجده فرمود؛ ای خالق ما، آنچه  اش یفتگیشماند و  در خلقتش نهفته 

بود به او نقشی بخشید که زبان محدودش  ات یبزرگمع�ی حمد  اش یمتعالدر روح 

 بر خاک درگاهت او را عبد نام نهاد. اش یبندگبه آن اعرتاف کرد و تورت 
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و  کند یممد این عبد وجود دارد که تام آفرینش را با خود همراه چه ارساری در ح

همه مشتاقانه به رسود جان بخشش که در حمد موالی خویش است گوش فرا 

از انوار با برکت روح خداوندی را در قالب جانشان احساس کنند؟  یا قطرهتا  دهند یم

به پاکی نامت که مرا  تایمس یمگذارد؛ یا رب، تو را  رس را به حمد موالیش بر خاک می

آفریدی از خون بسته اینک این خون، در حمدت باز شد، در حیاتم به جریان افتاد، در 

نوید روحی منور را مژده داد و من به فرمانت زنده شدم تا به خود بنگرم؛  یمها رگ

محبتی که انوار لطفش همواره با جانم قرین است؛ او نامم را برگزیده و مرا  ی بنده

اج و تخت پادشاهی عطا فرموده؛ جان ذلیلم را بر این تخت نشاند و به تام ت

تام این  ی شکرانهامر فرموده تا در زیر پایم به حرکت درآیند و من به  یشها نعمت

 یها نامخالقم را به  ام سجدهدر قیامم و در رکوع و  ،حمد را آموختم ها نعمت

و او را در  کنم یم؛ جان شیفته از عشقش را به قربش نزدیک ستایم یمنیکویش 

آموخته بودم در رسگردانِی  آنچهباز در  !اکرب ؛ هللا ستایم یمکل�تی که به من آموخته 

بستایم! پس همچنان که در حمد  اش یبزرگحمدم ماندم و نتوانستم موالیم را در 

وجودم به امانت دارم نیز بزرگی و جاللت پروردگارم عاجزم در شناخت آنچه در 

الفاظی است که به آن خو  شناسم یمآنچه  شناسم، ی�حمد جانم را  .ام درمانده

 شود ی�ستایشی که از قالب کل�ت خارج  ستایم یم؛ پروردگارم را با آن الفاظ ام گرفته

به  آنگاهموعود فرا رسد و  ی لحظهتا  ماند یمو در زندان جان، در بند نفس اماره 

تی معرتف شود که عمری را در کنارش به رس آورده است؛ لباس دنیا را بر تن خود عظم

پوشانده و جانش را از حیاتی که به آن هدیه داده بودند تهی کرده تا در نهانش، آتش 

آتشین است  یها گدازهجانش بیرون ریزد  ی دهانهامیال نفسانی را بیفروزد و آنچه از 

دیگری را به همراه  ی مژدهویرانی  بر رس راهش جز و سوزاند یمکه زمین جانش را 

 ندارد.

 داریم که: اینک بر درگاه با عظمت پروردگارمان به ت ع اعالم می
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به جان ضعیف�ن نظر کردیم و جز آنچه به  منتهایت یبما خورندگان نعمت و رحمت 

بر ما ترحم کن و ما را در ملکوت جا�ان به  شناسیم، ی�ما آموختی حمد دیگری 

 پایانت باشیم. های بی خودمان بن� تا همواره شاکر نعمت

احسان پروردگار را با نظر رحمتش گشودیم و با آرزوی کرامتش آن را جمع  ی سفره

سپاسگزار باشند و  تا خورندگان نعمتش بر آنچه را که به آنان هدیه کردیم کنیم یم

را همواره در بند بندگی خالقشان در بند کشند تا در بند نفس اماره جان حقیرشان 

و باز چشم به راه رحمتش همگی اعالم  خوانیم یمگرفتار نشوند پس با ت ع او را 

 :داریم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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